
 

 قابل توجه دانش آموختگان محترم

 

که در مقاطع   دوره روزانه براي دانش آموختگاندر خصوص در خواست ،  احتراماٌ     

 : اعالم می گرددپذیرفته شده اند باالتر

 

 اه آزاد اسـالمی دانـشگ  نظر به اینکه دانش آموختگانی که در مقاطع باالتر پذیرفته شده انـد درصـورتی کـه در       

 محـضر   درذیـل خواهشمند است نسبت به تکمیل فـرم  ، پذیرفته شده باشند می بایست تعهد محضري تنظیم نمایند    

 .تکمیل شده را به آدرس دانشگاه ارسال نمایند اقدام و فرم  اسناد رسمی

 

 

 

 دیریت آموزشی   م                                                                         

  دانش آموختگان اداره                                                                                                                          



 تعهدنامه فارغ التحصیلی 

 

 

       /     /  متولد...................................صادره از .......................... .........دارنده شماره شناسنامه...................................اینجانب

 با توجه به )حکیم سبزواري ( دانشگاه تربیت معلم سبزوار................................... ي فارغ ا لتحصیل رشته...................................  فرزند

دانشگاههاي دولتی در در مورد ادامه تحصیل فارغ التحصیالن  زارت فرهنگ و آموزش عالی  و10/5/73 ومورخ 11146 بخشنامه شماره

جهت ادامه ...................................................  تاییدیه دوره تحصیلی خود به دانشگاه و متقاضی ارسال ریز نمراتدانشگاه آزاد اسالمی   

طبق مقررات آموزش رایگان ...................................  تحصیالتم در دانشگاه گردم که پس ازاتمام وسیله متعهد می این هب . تحصیل میباشم

خدمتی خود اقدام نموده ووام صندوقهاي رفاه را نیز پرداخت نمایم و تحویل مدارك اینجانـب موکـول بـه           نسبت به ایفاي مدت تعهد      

 .ده خواهد بودایفاي تعهدات یادش

 ................................... :تلفن همراه................................................................................................................................ :آدرس 

 

                                                                                                               

 امضاء                                                                                                 

 

 

 ))مشخصات ضامن ((

 

 

    /     /                                         ادره از متولــــــدصــــــ...................................ره شناســــــنامهدارنــــــده شــــــما...................................اینحانــــــب

 پـس از اتمـام تحـصیالت خـوددر     .........................آقـاي /وسـیله ضـمانت مـی نمـایم کـه خـانم            ینا  هب...................................فرزند  

میدهم که در صورت عدم نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نموده و ضمن عقد خارج الزم وکالت ............ ..............................دانشگاه

  .تحقیقات و فناوري تادیه نماید.  خسارت ناشی ازاین موضوع را از مایملک ودارائی اینجانب وزارت علوم ،تعهدات انجام

 

 ................................... :تلفن همراه ................................................................................................................................ :آدرس 

 

                                                                                                                  

     ء  امضا                                                                                                                                     

 

 

 

وی :آ�س سان ر �  � ا ر  -� زو ا  ��- � ید  و  �� � �ه –� س د ا �د ری� زو ام  �� ی – ح�� ندوق   ��� ره ا -�۳۹۷ الناد ����ی �رغ ا
 

                       

                                                               


